Associação para o Estudo
e Defesa do Ambiente
do Concelho de Alenquer

Actividade

Divulgação

Participação na
Feira da
Ascensão

Actualização da
página da
ALAMBI na
Internet

Paisagem
Protegida da
Serra de
Montejunto

Educação Ambiental

Conselho
Cinegético e de
Conservação da
Fauna de
Alenquer

Apoio documental
e disponibilização
para colóquios/
debate sobre
questões
ambientais

Sensibilização
Ambiental

Plano de
Actividades
para

Acções

"Stand" na Feira com divulgação de actividades da
Alambi

2011
Objectivos
Informar e consciencializar
a população do Concelho
sobre as valias ambientais
do concelho
Divulgar as actividades da
associação
Promover o contacto com
os associados e a
população em geral

Renovação periódica da página da Alambi.

Divulgar a actividade da
associação
Promover o contacto com
os associados e a
população em geral

Divulgação da Paisagem Protegida junto da população
do Concelho, em particular da população escolar.
Acompanhamento do processo da actuação do
Conselho Directivo.
Acompanhar a discussão pública do Plano de
Ordenamento e Gestão da Paisagem Protegida.
Participação no Conselho Consultivo da PPSM, em
representação das ONGA.
Participação na Comissão de Acompanhamento do
Ordenamento e Florestação da Serra do Montejunto,
criada pela Câmara Municipal do Cadaval.

Promover o respeito pelos
valores da Conservação
da Natureza que
estiveram na base da
criação da Paisagem
Protegida.
Controlar a actividade
turística e imobiliária
promovendo o seu
enquadramento e
sustentabilidade.

Participação nas reuniões do Conselho Cinegético
Municipal em representação das ONGA .

Defender os interesses da
Conservação da Fauna.
Defender as áreas
naturais da sobreexploração dos recursos
cinegéticos.

Apoio a projectos de Educação Ambiental
Participar nos Conselho Eco-Escola da EBI do
Carregado, Escola Básica Pêro de Alenquer e da EB
1.2.3 de Abrigada.
Apoio na orientação de visitas escolares a áreas naturais
do concelho.

Incentivar a abordagem
das questões ambientais
no trabalho disciplinar e
inter-disciplinar das
escolas.
Dinamizar a Educação e
Sensibilização Ambiental
no Concelho de Alenquer.
Facilitar a actuação dos
agentes de Educação
Ambiental.

Colaboração com as Juntas de Freguesia em assessoria
ambiental e acções de sensibilização ambiental dirigidas
às populações locais.

Dinamizar a Educação e
Sensibilização Ambiental
no Concelho de Alenquer.
Promover a abordagem
das questões ambientais
pelos autarcas de
freguesia.

Desenvolvimento Sustentável

Impacte Ambiental e Ordenamento do Território

Ambiente
Urbano,
Resíduos e
Poluição

Actividade

Gestão de
Resíduos Sólidos
Urbanos e
Industriais no
Concelho de
Alenquer

Acções

Sensibilizar autarcas e população para a importância da
recolha selectiva e reciclagem de resíduos.
Acompanhar gestão do Aterro Sanitário do Oeste e o
estado de selagem das lixeiras.
Acompanhar gestão do Aterro de Resíduos Industriais
Banais da Ota.

Objectivos
Promover uma política de
gestão de resíduos
integrada e respeitadora do
ambiente.
Sensibilizar para a
adopção da Recolha
Selectiva de R.S.U. no
concelho.
Realçar a importância da
Educação Ambiental na
problemática dos
resíduos.

Pedreiras de
Alenquer

Continuar a Inventariação dos problemas ambientais
provocados pelas pedreiras com actividade no concelho.
Monitorizar planos de recuperação paisagística e de
minoração de impactes ambientais acompanhando a sua
execução.
Colaborar com outras ONGA nacionais, em actuações
conjuntas sobre os problemas da extracção de inertes e
da respectiva legislação.

Promover o respeito pelo
valor patrimonial da
paisagem.
Promover o respeito pelas
normas e parâmetros
legais relativos à
extracção de inertes e
poluição atmosférica.

Revisão do PDM
de Alenquer

Obter informação sobre o andamento do processo de
Revisão do PDM.
Participar activamente na Revisão do PDM de Alenquer,
pugnando pelo respeito pelos valores da defesa do
património natural e cultural e pela qualidade de vida das
populações.
Divulgar publicamente o parecer da Alambi sobre a
revisão do PDM de Alenquer.
Promover e participar em colóquios e sessões debate
sobre a revisão do PDM.

Defender o primado das
questões ambientais e de
conservação da natureza,
em Planos de
Ordenamento do Território.

Acompanhar o processo da rede de alta velocidade.
Avaliação da afectação do património e impactes
ambientais no território do concelho, com divulgação das
conclusões.

Defender a qualidade de
vida das populações.
Defender o ambiente e o
património natural da zona
abrangida.

Acompanhar o processo de avaliação de impacte
ambiental da Barragem do Rio Grande da Pipa.
Contactar as associações de agricultores da área do
projecto e as autarquias envolvidas.

Promover o
Desenvolvimento
Sustentável do concelho.
Promover a participação
dos munícipes nos
processos de tomada de
decisão.
Promover a utilização
racional dos recursos
hídricos.

Questionar a Câmara Municipal sobre o ponto da
situação relativamente aos trabalhos da Comissão da
Agenda 21 Local criada pela autarquia em Março de
2003.
Fazer esforços para da Agenda 21 Local seja um plano
de acção com consequências práticas.

Diagnosticar os principais
problemas ambientais do
concelho.
Desenvolver Plano de
Acção para o Ambiente e
Desenvolvimento de
Alenquer
Promover o
Desenvolvimento
Sustentável do concelho.
Promover a participação
dos munícipes nos
processos de tomada de
decisão.

Rede de Alta
Velocidade (TGV)

Barragem do Rio
Grande da Pipa

Agenda 21 Local

Uso dos Solos

Participar em acções conjuntas com associações de
agricultores para sensibilização para a protecção dos
solos agrícolas.
Denunciar casos de uso incorrecto e ilegal de solos.

Defender a utilização
agrícola dos solos da RAN.
Defender a
sustentabilidade do
território.
Defender áreas de
recarga de aquíferos e a
qualidade da água.
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Actividade

Relações Institucionais e Movimento Associativo

E.N.A.D.A

C.P.A.D.A.

Associação
PROTEJO

Parcerias com
ONGA Nacionais

Representações

Acções

Participação no Encontro Nacional de ONGA

Objectivos
Promover a cooperação
entre as Organizações Não
Governamentais de
Ambiente

Continuar a colaboração institucional com a
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do
Ambiente.

Promover a cooperação
entre as ONGA.
Valorizar a intervenção das
ONGA.

Participação em encontros.

Participar no debate sobre
a problemática que
envolvem a herança
cultural, ambiental, e os
recursos do Tejo.

Aprofundar a colaboração com o Núcleo de Lisboa do
FAPAS para as questões relacionadas com a
conservação da natureza na Serra de Montejunto e
Canhão Cársico de Ota
Aprofundar a colaboração com o Núcleo de Lisboa e
Direcção Nacional da Quercus para as questões
relacionadas com as Pedreiras e Novo Aeroporto
Internacional de Lisboa
Aprofundar a colaboração com o Movimento PróInformação, Cidadania e Ambiente para as questões
relacionadas com o Aterro Sanitário do Oeste e a Serra
de Montejunto.
Continuar a representada nos seguintes órgãos:
Conselho Consultivo da Paisagem Protegida da Serra de
Montejunto.
Comissão de Acompanhamento do Ordenamento e
Florestação da Serra do Montejunto, criada pela Câmara
Municipal do Cadaval
Comissão Municipal de Turismo
Comissão Local de Acompanhamento do N.A.L.
Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna de
Alenquer
Comissão Mista de Coordenação da elaboração do
Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Serra
de Montejunto
Conselho Geral da Escola Básica 1.2.3. de Abrigada;
Conselho Geral da Escola Secundária de Alenquer.

Promover a cooperação
entre as ONGA.
Valorizar a intervenção
das ONGA.

Defender o primado das
questões ambientais e de
conservação da natureza.
Defender os princípios do
Desenvolvimento
Sustentável.
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